
शिवराज नगरपाशिका 
चन्द्रौटा, कपपिवस्त ु

नागररक वडापत्र २०७१ 

क्र.सं सेवाको  
ककशसम 

सेवा प्राप्त गनन पेि गनुनपने 
कागजात, प्रकृया 

िुल्क समय जजम्मेवार 
ननकाय 

कैकियत 

१. नाता प्रमाणित  ननवेदन, वडाको शसिाररस, 
स्थिगत सजनशमन मुचलु्का, नाता 
प्रमाणित गनुनपने व्यजततहरुको 
नागररकता, जन्द्मदतान मतृ्युदतान 
जग्गाधनन पूजान नाता शिड्ने प्रमाि 
र २।२ प्रनत पासपोटन साईजको 
िोटो (िोटो प्रमाननत गने व्यजतत 
स्वयम उपजस्थनत हुनुपनेछ।  

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
अनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्ने छ। 

प्रमाि पुरा 
िएको ननवेदन 
उपर सोहह 
हदन 

प्रमुख 
प्रिासन 
िाखा 

 

२. जग्गा 
नामसारी 

ननवेदन, वडाको शसिाररस, 
स्थिगत सजनशमन मुचलु्का, 
ननवेदन तथा नामसारी गनुनपन े
व्यजततको नागररकता, जन्द्मदतान, 
मतृ्युदतान, मतृकको दईु वा सो 
िन्द्दा बढी हकदार िएमा 
हकदारको उपजस्थनतमा 
मन्द्जुरीनामा, जग्गा धनी दतान 
प्रमाि पूजान, नतरो नतरेको रशसद, 
नाता प्रमाणित आवश्यक िएमा 
नापी नतसा, चािु आर्थनक वर्न 
सम्म कपपिवस्तु नगरपाशिकािाई 
बुझाउनु पने एकीकृत सम्पत्त कर 
िगायत सम्पूिन कर िुल्क 
बुझाएको प्रमाि 

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
अनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्ने छ। 

प्रमाि पुरा 
िएको ननवेदन 
उपर सोहह 
हदन 

प्रमुख 
प्रिासन 
िाखा 

 

३ नाम, थर 
संिोधन 
शसिाररस 

ननवेदन, वडाको 
शसिाररस,नागररकता, जन्द्मदतान, 
नाम संिोधन गनुनपन ेकागजात र 
ननवेदकको नागररकता, जम्मदतान 
निएमा पपता, पनतको 
नागररकता,चािु आर्थनक वर्न सम्म 
कपपिवस्तु नगरपाशिकािाई 
बुझाउनु पने एकीकृत सम्पपत्त कर 
िगायत सम्पूिन कर िुल्क 
बुझाएको प्रमाि। 

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
अनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्ने छ। 

प्रमाि पुरा 
िएको ननवेदन 
उपर सोहह 
हदन 

प्रमुख 
प्रिासन 
िाखा 

 

४ छुट जग्गा ननवेदन, वडाको शसिाररस, प्रत्येक वर्न प्रमाि पूरा प्रमुख  



दतान शसिाररस स्थिगत सजनशमन 
मुचलु्का,किल्डबुक, नाता प्रमाणित, 
मतृ्युदतान, नागररकता, जन्द्मदतान, 
नापी नतसा, अन्द्य सो सम्बन्द्धी 
आवश्यक शिखतहरु, चािु आर्थनक 
वर्न सम्म कपपिवस्तु 
नगरपाशिकािाई बुझाउनु पन े
एकककृत सम्पपत्त कर िगायत 
सम्पूिन कर िुल्क बुझाएको प्रमाि 

नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
अनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्ने छ । 

िएको ननवेदन 
उपर किल्ड 
ननररक्षि 
गनुनपने 
अवस्था बाहेक 
सोही हदन 

प्रिासन 
िाखा 

५ 
(क) 

नेपाशि 
नागररकता 
प्रमाि पत्र 

२ प्रनत नागररकता िाराम कािो 
मसीिे िरी पुरुर् िए टोपी िगाई 
दबुै कान देणखने हािसािै णखचेको 
िोटो टांस गरेको िारममा वडाबाट 
शसिाररस गररएको, सनाखत गन े
व्यजततको नागररकता (नतन पुस्ते 
नाता खोशिएको जन्द्मदतान, िैक्षक्षक 
योग्यताको प्रमािपत्र, पववाहदतान, 
बसाईसराई दतान, अस्थाई ननस्सा, 
आवश्यकता अनुसार जग्गा धनी 
दतान प्रमाि पूजान) 

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
अनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्ने छ। 

तुरुन्द्तै प्रिासन 
िाखा, 
नागररकता 
िााँट 

 

५ 
(ख) 

नेपािी 
नागररकता 
प्रमाि पत्र( 
बैवाहहक 
अगंीकृत र 
अगंीकृत) 

कुन देिको नागररक हो उतत 
देिको नागररकता त्याग गरेको 
कागजात, नाता कायम िईरहेको 
िए स्वदेिी वा पवदेिी तिन को 
सम्बन्द्ध र पवर्यम आधाररत अन्द्य 
कागज प्रमािहरु र सम्बजन्द्धत 
वडाबाट प्रष्ट्याई शसिाररस, चािु 
आर्थनक वर्न सम्म कपपिवस्तु 
नगरपशिकािाई बुझाउनुपने 
एकककृत सम्पत्त कर िगायत 
सम्पूिन कर सुल्क बुझाएको प्रमाि 

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
अनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्ने छ। 

प्रमाि पुरा 
िएको ननवेदन 
उपर अवस्था 
हेरी शमल्ने 
िए सोहह हदन 

प्रिासन 
िाखा, 
नागररकता 
िााँट 

 

६ हकिोगको 
शसिाररस 

ननवेदन, वडाको शसिाररस, 
स्थिगत सजनशम मुचलु्का, 
नागररकता, घरको नतरो रशसद र 
किल्डबुक उतार, चािु आर्थनक वर्न 
सम्म कपपिवस्तु नगरपशिकािाई 
बझाउनु पने एकककृत सम्पपत्त कर 
िगायत सम्पूिन कर िगयत िुल्क 
बुझाएको प्रमाि 

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
अनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्ने छ। 

प्रमाि पुरा 
िएको ननवेदन 
उपर सोहह 
हदन 

प्रिासन 
िाखा 

 

७ पवपवध उद्दोग ननवेदन, वडाको शसिाररस, प्रत्येक वर्न प्रमाि पुरा प्रमुख  



शसिाररस सजनशमन मुचुल्का, उद्दोग 
सञ्चािन स्थि, घरको 
िािपुजान,नतरो रशसद, नागररकता 
(उद्दोग सम्बजन्द्ध िुरु कायनवाही 
अन्द्य पवर्यगत कायानियमा 
गररएको िए सोको कागजात तथा 
पवननयम) चािु आर्थनक वर्नसम्म 
कपपिवस्तु नगरपशिकािाई 
बुझाउनुपने एकककृत सम्पपत्त कर 
िगायत सम्पूिन कर िुल्क 
बुझाएको प्रमाि  

नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
अनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्ने छ। 

िएको ननवेदन 
उपर सोहह 
हदन 

प्रिासन 
िाखा 

८ 
(क) 

मोहह िगत 
क्टा 
शसिाररस  

ननवेदन, वडाको शसिाररस, 
नागररकता, िािपुजान,नतरो नतरेको 
रशसद र मोही आिै वा आिु 
निएको अवस्थामा मोहीको 
हकवािा िएको पुष्ट्याई हुन े
कागज पत्र साथ साथ आिै 
उपजस्थत हुनुपने, चािु आर्थनक वर्न 
सम्म कपपिवस्तु 
नगरपाशिकािाई  बुझाउनुपने 
एकककृत सम्पपत्त कर िगायत 
सम्पूिन कर िुल्क बुझाएको प्रमाि 

नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
अनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्ने छ। 

प्रमाि पुरा 
िएको ननवेदन 
उपर सोहह 
हदन 

प्रमुख 
प्रिासन 
िाखा 

 

८ 
(ख) 

मोही नामसारी 
शसिाररस 

ननवेदन, वडाको शसिाररस, सजनशम 
मुचलु्का, नागररकता, नाता 
प्रमाणित, मोहहयानी हकको 
प्रमािपत्र, जग्गा धनी दतान प्रमान 
पुजान, नतरो नतरेको रशसद, 
मतृ्युदतान, चािु आर्थनक वर्न सम्म 
कपपिवस्तु नगरपशिकािाई 
बझाउनु पने एकककृत सम्पपत्त कर 
िगायत सम्पूिन कर िगयत िुल्क 
बुझाएको प्रमाि 

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
अनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्ने छ। 

प्रमाि पुरा 
िएको ननवेदन 
उपर सोहह 
हदन 

प्रमुख 
प्रिासन 
िाखा 

 

९ 

संस्था दतान 

ननवेदन, वडाको शसिाररस, संस्था 
खोल्ने िएको ननिनय, 
पदार्धकारीहरुको नागररकता र 
ननवेदनको आधारमा आवश्यक 
कागजातहरु, चािु आर्थनक वर्न 
सम्म कपपिवस्तु नगरपशिकािाई 
बझाउनु पने एकककृत सम्पपत्त कर 
िगायत सम्पूिन कर िगयत िुल्क 

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
अनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्ने छ। 

प्रमाि पुरा 
िएको ननवेदन 
उपर सोहह 
हदन 

प्रमुख 
प्रिासन 
िाखा 

 



बुझाएको प्रमाि 

१० साधारि 
पवपवद 
शसिाररस 

ननवेदन, वडाको शसिाररस, 
नागररकता तथा ननवेदकको प्रकृनत 
अनुसार वश्यक पवर्यमा अन्द्य 
कागजातहरु, चािु आर्थनक वर्न 
सम्म कपपिवस्तु नगरपशिकािाई 
बझाउनु पने एकककृत सम्पपत्त कर 
िगायत सम्पूिन कर िगयत िुल्क 
बुझाएको प्रमाि 

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
अनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्ने छ। 

प्रमाि पुरा 
िएको ननवेदन 
उपर सोहह 
हदन 

प्रमुख 
प्रिासन 
िाखा 

 

११(क
) 

साधारि 
पवपवध 
शसिाररस 

सम्बजन्द्धत व्यजततको ननवेदन वा 
संघ संस्था र कायानियको पत्र 
माथी कायानिय प्रमुखको तोक 
आदेि िएपनछ। 

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
अनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्ने छ। 

तुरुन्द्तै सोधपुछ तथा 
दतान, चिानी 
ईकाई 

 

११(ख
) 

र्चहिपत्र 
चिानी 

नगरपाशिकामा बुझाउनुपने िुल्क 
दस्तुर बुझाई कायानिय प्रमुखको 
दस्तखत िएपनछ 

प्रकृनत अनुसार 
िुल्क शिनुपछन  

तुरुन्द्तै सोधपुछ तथा 
दतान, चिानी 
ईकाई 

 

१२ उपिोतता 
सशमनतबाट 
सञ्चािन हुने 
योजनाको 
पहहिो ककस्ता 
ननकासा 

ननवेदन, नगरपाशिका कायानियबाट 
तयार गररएको सम्झौता पत्र र 
स्वीकृत िागत अनुमान िारम। 

िुल्क निाग्न े कागजपत्र 
प्राप्त िएको 
हदन 

आर्थनक 
प्रिासन, 
योजना तथा 
प्रापवर्धक 
िाखा 

 

१३ दोस्रो वा 
त्यसपनछको 
ककस्ता पेश्की 
ननकासा 

ननवेदन, बबि िरपाई, नगरपािका 
कायानबाट तयार गररएको हटप्पिी, 

िुल्क निाग्न े कागजपत्र 
प्राप्त िएको 
हदन 

आर्थनक 
प्रिासन, 
योजना तथा 
प्रापवर्धक 
िाखा 

 

१४ अजन्द्तम 
ककस्ता 
िुततानन 

ननवेदन, बबि िरपाई, नगरपाशिका 
कायानियबाट तयार गररएको 
हटप्पिी, मुल्यांकन, नापी पववरि, 
कायन सम्पन्द्न प्रनतवेदन, योजना 
हस्तान्द्तरि िाराम, जांचपास तथा 
िरिारकको ननिनय प्रनतशिपप, 
उपिोतता सशमनतको ननिनय 
(िािाजन्द्वत वगन समेत) तथा 
सावनजननक पररक्षि गररएको 
प्रमाि 

िुल्क निाग्न े कागज पत्र 
प्राप्त िएको 
हदन 

कायनकारी 
अर्धकृत, 
आर्थनक 
प्रिासन 

 

१५ िेतका ननवेदन, हटप्पिी, िेतका सम्बन्द्धी िुल्क निाग्न े रननङ्ग कायनकारी  



प्टबाट 
िएको ननमानि 
कायनको रननि 
बबि िुततानन 

बबि, िेतका सम्झौता पत्र र नापी 
ककताब, साबनजननक पररक्षि तथा 
संझौता बमोजजमको अन्द्य 
कागजात 

बबििुततानन
को िार्ग बबि 
स्वीकृत िएको 
बढीमा ३० 
हदन 

अर्धकृत, 
आर्थनक 
प्रिासन 
िाखा, 
योजना तथा 
प्रापवर्धक 
िाखा 

१६ अजन्द्तम बबि 
िुततानन 

ननवेदन, हटप्पिी, िेतका सम्बजन्द्ध 
बबि, िेतका सम्झौता पत्र र नापी 
ककताब, कायन सम्पन्द्न प्रनतवेदन 
तथा संझौता बमोजजमको हन्द्य 
कागजात 

िुल्क निाग्न े अजन्द्तम 
बबिको हकमा 
बढीमा ४५ 
हदन 

कायनकारी 
अर्धकृत, 
आर्थनक 
प्रिासन 
िाखा, 
योजना तथा 
प्रापवर्धक 
िाखा 

 

१७ 
(क) 

बैंक खाता 
खोल्ने 
शसिाररस 

उपिोतता सशमनतको ननवेदन, 
ननिनय प्रनतशिपप, खाता सञ्चािन 
गने व्यजततको िोटो र दस्तखत 
काडन 

िुल्क निाग्न े कागजपत्र 
प्राप्त एको 
हदन 

कायनकारी 
अर्धकृत, 
आर्थनक 
प्रिासन 
िाखा, 
योजना तथा 
प्रापवर्धक 
िाखा 

 

(ख) बैक खाता 
बन्द्द गने 
शसिाररस 

उपिोतताको ननवेदन, ननिनय 
प्रनतशिपप, वडाको शसिाररस  

िुल्क निाग्न े कागजपत्र 
प्राप्त िएको 
हदन 

कायनकारी 
अर्धकृत, 
आर्थनक 
प्रिासन 
िाखा, 
योजना तथा 
प्रापवर्धक 
िाखा 

 

१८ 
(क) 

धरौटी 
बुझाउदा 

कायनसंग सम्बजन्द्धत कागजपत्रहरु र 
धरौटी खातामा जम्मा गररएको 
बैक िौचर वा कर िाखा मा नगद 
जम्मा रशसद 

िुल्क निाग्न े सम्बजन्द्धत 
कायनको 
ननयममा िए 
अनुसार 

योजना तथा 
प्रापवर्धक 
िाखा, कर 
उपिाखा 

 

(ख) धरौटी पपतान 
शिने 

ननवेदन, आवश्यकता अनुसार 
ननिनय, कर तयरेन्द्स प्रमानहरु 

िुल्क निाग्न े संझौतामा 
तोककएकोकायन 
अवधी प्रयोजन 

आर्थनक 
प्रिासन 
िाखा, 
योजना तथा 
प्रापवर्धक 

 



िाखा  

१९ सडक बत्ती 
जडान 

ननवेदन, वडाको शसिाररस, टोि 
पवकास संस्थाको शसिाररस 

िुिक निाग्ने जानकारी 
िएको २ हदन 
शित्र 

जजन्द्सी 
उपिाखा, 
ईिेतटीशियन 

 

२०. सर्क बत्ती 
बबस्तार (नयााँ) 

बडा सशमनत मार।ित माग िारम 
भ्ने, टोि पवकास संस्थाको 
शसिाररस(पररर्बाट स्वीकृत 
कायनक्रमको हकमा) 

नगरपाशिकाको 
बजेट पररधी 
शित्र रहेर 

स्वीकृत 
कायनक्रम र 
कायनक्रम र 
कायनयोजना 
अनुसार 

योजना 
प्र.िाखा, 
ईिेजतिशियन 

 

२२. जन्द्मदतान सम्बजन्द्धत पररवारको बररष्टि 
सदस्यिे बच्चाको बाबुको 
नागररकता शिई उपजस्थत िई 
सुचना िारम िरर पेि गनुनपन,े 
चािु आर्थनक वर्न सम्म कपपिवस्तु 
नगरपाशिकािाई बुझाउनु पन े
एकीकृत सम्पनत कर िगायत 
समपुिन कर िुल्क बुझाएको प्रमाि  

जन्द्मेको ३५ 
हदन शित्र 
नन:िुल्क त्यस 
पनछ ९ देणख 
५० सम्म 
जररवाना 
िाग्ने 

सुचकिे सुचना 
हदएकै हदन 

स्थानीय 
पजन्द्जकार्धका
री 
पजञ्जकरि 
इकाई  

 

२३ मतृ्यु दतान सम्बजन्द्धत पररवारको वररष्टि 
सदस्यिे सुचक र मतृकको 
नागररकता सहहत उपजस्थत िई 
सुचना िारम िरर पेि गनुन, चािु 
आर्थनक वर्न सम्म कपपिवस्तु 
नगरपाशिकािाई बुझाउनु पन े
एकृककत सम्पपत्त कार िगायत 
सम्पूिन कर िुल्क बुझाएको प्रमाि  

मरेको ३५ हदन 
शित्र नन:िुल्क 
त्यस पनछ ९ 
देणख ५० सम्म 
जररवाना 
िाग्ने 

सुचकिे सुचना 
हदएकै हदन 

स्थानीय 
पजन्द्जकार्धका
री 
पजञ्जकरि 
इकाई  

 

२४ पववाह दतान दलु्हा दिुहहको नागररकता सहहत 
अननवायन दवुै उपजस्थत िई सुचना 
िारम िरर पेस गनुन पने। नेपाि 
माईती िएको दलु्हीको हकमा 
जन्द्म दतान प्रमान पत्र, चािु 
आर्थनक वर्न सम्म कपपिवस्तु 
नगरपशिकािाइ बुझाउनुपने 
एकीकृत सम्पपत्त कर बुझाएको 
प्रमाि 

पववाह िएको  
३५ हदन शित्र 
नन:िुल्क त्यस 
पनछ ९ देणख 
५० सम्म 
जररवाना 
िाग्ने 

सुचकिे सुचना 
हदएकै हदन 

स्थानीय 
पजन्द्जकार्धका
री 
पजञ्जकरि 
इकाई  

 

२५ सम्बन्द्ध 
पवच्छेद  

दलु्हा दिुहीको नागररकता सहहत 
अननवायन दवुै उपजस्थत िई सुचना 
िारम िरर पेि गनुनपने। नेपाि 
माईती िएको दलु्हीको हकमा 
जन्द्म दतान प्रमाि प्रत्र, चािु 
आर्थनक वर्न सम्म कपपिवस्तु 

सम्बन्द्ध 
पवच्छेद िएको 
३५ हदनशित्र 
नन:िुल्क त्यस 
पनछ ९ देणख 
५० सम्म 

सूचकिे सूचना 
हदएकै हदन 

स्थानीय 
पजन्द्जकार्धका
री 
पजञ्जकरि 
इकाई 

 



नगरपशिकािाइ बुझाउनुपने 
एकीकृत सम्पपत्त कर िगायत 
सम्पूिन कर िुल्क बुझाएको प्रमाि 

जररवाना 
िाग्ने 

२६ बसाई गनन स्थायी बसोबास गापवस, न.पा बाट 
बसाई सराई सने प्रमािपत्र शिई 
सम्बजन्द्धत व्यजतत उपजस्थत 
हुनुपने। एतिो व्यजतत बाहेक अन्द्य 
सदस्य समेत साँगै आउाँदा बसाई 
सराई कागजको पीिमा सबै 
सदस्यको नाम उल्िेणखत हुनुपछन , 
सुचना िारम िरर पेि गनुनपन,े 
चािु आर्थनक वर्न सम्म कपपिवस्तु 
नगरपशिकािाइ बुझाउनुपने 
एकीकृत सम्पपत्त कर िगायत 
सम्पूिन कर िुल्क बुझाएको प्रमाि 

बसाई सरेको 
३५ हदनशित्र 
नन:िुल्क पनछ 
रु ९।०० देणख 
रु ५०।०० 
सम्म 
िाग्नेछ। 

सुचकिे सुचना 
हदएकै हदन 

स्थानीय 
पजन्द्जकार्धका
री 
पजञ्जकरि 
इकाई 

 

२७ सराई गनन घरमुशिको नागररकता तथा 
एकिन्द्दा बढी पररवार िएमा उमेर 
खिेुको प्रमाणित कागजात सहहत 
सूचना िारम िरर पेि गनुनपन,े 
चािु आर्थनक वर्न सम्म कपपिवस्तु 
नगरपशिकािाइ बुझाउनुपने 
एकीकृत सम्पपत्त कर िगायत 
सम्पूिन कर िुल्क बुझाएको प्रमाि 

नन:िुल्क सुचकिे सुचना 
हदएकै हदन 

स्थानीय 
पजन्द्जकार्धका
री 
पजञ्जकरि 
इकाई 

 

२८ असहाय,बबधवा
, जेष्टि 
नागररक तथा 
अितत 
अपांगको 
ित्ताको िार्ग 
पररचय पत्र 
बनाउन 

दरखआस्त आव्हान गररने .व मा 
पवधवाको हकमा ६० वर्न उमेर पुरा 
िई ननदेशिका बमोजजम ितन पुरा 
िएको र जेष्टि दशित 
नागररकताको िोटोकपप, बबधवाको 
िार्ग श्रीमानको मतृ्युदतान प्रमािको 
प्रनतशिपप, अन्द्यत्रबाट आएको िए 
बसाई सराईको प्रमािपत्र, 
अटोसाईजको २।२ प्रनत िोटो 
सम्बजन्द्धत वडाको शसिाररस 
सहहतको ननवेदन 

िुल्क निाग्न े पौर् मसान्द्त 
शित्र पररचय 
पत्र प्रदान 
गररने 

स्थानीय 
पजन्द्जकार्धका
री 
पजञ्जकरि 
इकाई 

 

२९ घर, 
कम्पाउण्ड, 
टहरा र 
अस्थायी 
नतसा पास 

घरको नतसा ३ प्रनत, नागररकताको 
िोटोकपप, जग्गा धनी दतान प्रमाि 
पूजानको िोटोकपप, प्रमाणित नापी 
नतसा र डडजायनहरुको प्रमािपत्र, 
नागररकताको िोटोकपप, 
मन्द्जुरीनामाको आधारमा नतसा 

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
हनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्नेछ। 

आवश्यक 
प्रकृया पुरा 
िएपनछ 
पववाद 
नआएमा 
बढीमा १ 

योजना तथा 
प्रपवर्धक 
िाखा, नतसा 
पास ईकाई 

 



पास गने िएमा नगरपाशिकाको 
रोहवरमा िएको मन्द्जुरीनामा 

महहना 

३० योजना 
सम्झौता 

नगरपररर्दबाट सम्बजन्द्धत योजना 
बजेट तथा कायनक्रम स्वीकृत िएको 
हुनुपनेछ। वडाको शसिाररस, 
उपिोतता सशमनतको ननिनय, 
उपिोतता सशमनतको 
पदार्गकारीहरुको नागररकताको 
िोटोकपप, वडा िेिाको िोटो, रु 
२५,०००।०० िन्द्दा माथी िए खाता 
खोल्न उपिोतता सशमनतको नाम 
िएको रबर स््याम्प सहहत 
अध्यक्षर सर्चव उपजस्थत हुनुपने। 

िुिक निाग्ने आवश्यक 
प्रकृया पुरा 
बएपर्च बढीमा 
७ हदन 

योजना तथा 
प्रापवर्धक 
िाख 

 

३१ योजना 
िरिारकको 
िार्ग 

ककस्ता रकमको बराबरको प्रमाणित 
सतकि बबि िरपाई, उपिोतता 
सहहतको ननिनय, खछन सावनजननक 
गररसकेको वाडाको शसिाररस 

िुल्क निाग्न े आवश्यक 
प्रकक्रया पुरा 
िएपनछ 

न.पा बोडन तो. 
तथा प्र.िाखा 

 

३२ घर मुल्यांकन वडाको शसिाररस, नागररकताको 
िोटोकपप, नतरो नतरेको रशसद, 
िािपूजानको िोटोकपप, नापी नतसा 
आवश्यकताअनुसार सजनशमन, चािु 
आर्थनक वर्न सम्म कपपिवस्तु 
नगरपाशिकािाई बुझाउनु परन े
एकीकृत सम्पपत्त कर िगायत 
सम्पूिन कर िुल्क बुझाएको प्रमाि 

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
हनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्नेछ। 

प्रमाि पुरा 
िएको ननवेदन 
उपर सोही 
हदन 

योजना तथा 
प्रपवर्धक 
िाखा 

 

३३ चारककल्िा र 
प्रमाणित  

वडाको शसिाररस, नागररकताको 
िोटोकपप, नतरो नतरेको रशसद, 
िािपूजानको िोटोकपी नापी नतसा, 
चािु आर्थनक वर्न सम्म कपपिवस्तु 
नगरपाशिकािाई बुझाउनु परन े
एकीकृत सम्पपत्त कर िगायत 
सम्पूिन कर िुल्क बुझाएको प्रमाि 

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
हनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्नेछ। 

प्रमाि पुरा 
िएको ननवेदन 
उपर सोही 
हदन 

योजना तथा 
प्रपवर्धक 
िाखा 

 

३४ धारा जडान 
शसिारर 

वडाको शसिाररस, नागररकताको 
िोटोकपप, नतरो नतरेको रशसद, 
िािपूजानको िोटोकपी। स्थायी 
नतसा पास ईजाजत पत्र, चािु 
आर्थनक वर्न सम्म कपपिवस्तु 
नगरपाशिकािाई बुझाउनु परन े
एकीकृत सम्पपत्त कर िगायत 
सम्पूिन कर िुल्क बुझाएको प्रमाि 

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
हनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्नेछ। 

प्रमाि पुरा 
िएको ननवेदन 
उपर सोही 
हदन 

योजना तथा 
प्रपवर्धक 
िाखा 

 



३५ पवधतु, 
टेशििोन 
शसिाररस 

वडाको शसिाररस, नागररकताको 
िोटोकपप, नतरो नतरेको रशसद, 
िािपूजानको िोटोकपी, नतसापास 
ईजाजतपत्र तथा नतसापासको 
िोटोकपप, चािु आर्थनक वर्न सम्म 
कपपिवस्तु नगरपाशिकािाई 
बुझाउनु परने एकीकृत सम्पपत्त कर 
िगायत सम्पूिन कर िुल्क 
बुझाएको प्रमाि 

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
हनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्नेछ। 

प्रमाि पुरा 
िएको ननवेदन 
उपर सोही 
हदन 

योजना तथा 
प्रपवर्धक 
िाखा 

 

३६ घरबाटो छ, 
छैन प्रमाणित 

वडाको शसिाररस, नागररकताको 
िोटोकपप, नतरो नतरेको रशसद, 
िािपूजानको िोटोकपी,नापी नतसा, 
चािु आर्थनक वर्न सम्म कपपिवस्तु 
नगरपाशिकािाई बुझाउनु परन े
एकीकृत सम्पपत्त कर िगायत 
सम्पूिन कर िुल्क बुझाएको प्रमाि 

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
हनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्नेछ। 

प्रमाि पुरा 
िएको ननवेदन 
उपर सोही 
हदन 

योजना तथा 
प्रपवर्धक 
िाखा 

 

३७ पेिा व्यवसाय 
दतान 

वडाको शसिाररस, नागररकताको 
िोटोकपप,सम्बजन्द्धत ननकायबाट 
प्राप्त इजाजतको िोटोकपप(इजाजत 
शिनुपने हकमा), चािु आर्थनक वर्न 
सम्म कपपिवस्तु नगरपाशिकािाई 
बुझाउनु पने एकीकृत सम्पपत्त कर 
िगायत सम्पूिन कर िुल्क 
बुझाएको प्रमाि 

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
अनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्नेछ। 

ननवेदन प्राप्त 
िएको सोही 
हदन 

करउपिाखा  

३८ व्यवसाय दतान 
िगत क्टा 

ननवेदन, वडाको शसिाररस, 
श्तिगत सजनशमन,चािु आर्थनक वर्न 
सम्म कपपिवस्तु नगरपाशिकािाई 
बुझाउनु पने एकीकृत सम्पपत्त कर 
िगायत सम्पूिन कर िुल्क 
बुझाएको प्रमाि 

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
हनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्नेछ। 

ननवेदन प्राप्त 
िएको बढीमा 
२ हदन 

करउपिाखा  

३९ सािकिको 
शसिाररस घर 

ननवेदन, नतसा पासको प्रमाि, 
नतसा, नतरो नतरेको रशसदको 
िोटोकपप, चािु आर्थनक वर्न सम्म 
कपपिवस्तु नगरपाशिकािाई 
बुझाउनु पने एकीकृत सम्पपत्त कर 
िगायत सम्पूिन कर िुल्क 
बुझाएको प्रमाि  

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
हनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्नेछ। 

आवश्यक 
प्रकक्रया पूरा  
िए बढीमा ३ 
हदन 

योजना 
प्रापवर्धक 
िाखा 

 

४० रुख कटान 
शसिाररस 

ननवेदन, िािपूजानको िोटोकपी, 
नतरो नतरेको रशसद, नागररकताको 
िोटोकपप, चािु आर्थनक वर्न सम्म 

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 

आवश्यक 
प्रकक्रया पूरा  
िए बढीमा ३ 

योजना 
प्रापवर्धक 
िाखा 

 



कपपिवस्तु नगरपाशिकािाई 
बुझाउनु पने एकीकृत सम्पपत्त कर 
िगायत सम्पूिन कर िुल्क 
बुझाएको प्रमाि 

हनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्नेछ। 

हदन 

४१ पवद्यािय 
सवीकृतको 
िार्ग 
शसिाररस 

प्रस्तापवत पवधािय व्यवस्थापन 
सशमनतको ननिनय सहहतको माग 
पत्र, पवधाियको जग्गा, िवन, 
खेि मैदान, िनननचर िगायतको 
िौनतक पूवानधारको पववरि, 
शिक्षकहरुको पववरि, वडाको 
शसिाररस, सम्िापवत पवद्यार्थको 
पववरि, चािु आर्थनक वर्न सम्म 
कपपिवस्तु नगरपाशिकािाई 
बुझाउनु पने एकीकृत सम्पपत्त कर 
िगायत सम्पूिन कर िुल्क 
बुझाएको प्रमाि 

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
हनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्नेछ। 

सम्पूिन 
कागजात पूरा 
िै आएको 
अवस्था सात 
हदन शित्र 

प्रिासन 
िाखा 

 

४२ सवारी 
सागनहरु दतान 
तथा नपवकरि 

ननवेदन, नेपािी नागररकता प्रमाि 
पत्रको िोटोकपप, सवारी साधन 
खररद गदानको बबि िौचर, 
पवदेिबाट खररद गरर ल्याएको 
सवारी साधनको हकमा िन्द्सार 
ननस्सतको कागजात, चािु आर्थनक 
वर्न सम्म कपपिवस्तु 
नगरपाशिकािाई बुझाउनु पन े
एकीकृत सम्पपत्त कर िगायत 
सम्पूिन कर िुल्क बुझाएको प्रमाि 

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
हनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्नेछ। 

सम्पूिन 
कागजात पूरा 
िै आएको 
अवस्था 
एकहदन शित्र 

प्रिासन 
िाखा 

 

४३ िवन सम्पन्द्न स्वीकृत नतसा अनुसार घर ननमानि 
िई सकेको व्यहोरा खिाएको 
ननवेदन, स्थायी नतसा पास, चािु 
आर्थनक वर्न सम्म कपपिवस्तु 
नगरपाशिकािाई बुझाउनु पन े
एकीकृत सम्पपत्त कर िगायत 
सम्पूिन कर िुल्क बुझाएको प्रमाि 

प्रत्येक वर्न 
नगरपररर्दबाट 
ननिनय िए 
हनुसार िुल्क 
तथा दस्तुर 
िाग्नेछ। 

सम्पूिन 
कागजात पूरा 
िै आएको 
अवस्था सात 
हदन शित्र 

योजना तथा 
प्रापवर्धक 
िाखा 

 

उल्िेणखत कायनहरुमा वडाको शसिाररस िननएको हकमा वडा कायानिय िएको खण्डमा मात्र हुने। 
 


